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Mede dankzij de subsidie van het Catharina Halkes Fonds was het mogelijk om ter 
gelegenheid van 500 jaar Reformatie van het kwartaalblad ZijSpiegel van de Oecumenische 
Vrouwensynode een nummer met meer pagina’s als gebruikelijk te maken en daarin ruim 
aandacht te geven aan vrouwen en de Reformatie. 
In dit nummer wordt duidelijk dat de Reformatie niet alleen een mannenzaak was. Adellijke 
vrouwen als Elisabeth van Brandenburg voerden de reformatie in hun machtsgebied in. Dat 
Luther onderwijs aan meisjes propageerde, gecombineerd met vertalingen van de Bijbel in 
de eigen landstaal was ook niet onbelangrijk. 
In een verslag over de studiedag ‘Echte vrouwen lezen de Bijbel zelf’ wordt uitgebreid 
aandacht besteed aan de uitgangspunten en de werkwijze van de totstandkoming van de 
Duitse vrouwvriendelijke bijbel: ‘die Bibel in gerechte Sprache’. 
In het artikel ‘Tegendraads voortborduren op de Reformatie’ een mijmering over gevoelens 
en overpeinzingen bij het werken aan een letterlap. De ritmiek van de herhaalde steekjes 
doet mediteren over vergeten vrouwengeschiedenissen. 
In een andere bijdrage wordt de Amerikaanse Woman’s Bible van 1895, aan de hand van een 
paar concrete voorbeelden, vergeleken met de Nederlandse Vrouwenbijbel van 2016. 
Uit het artikel over onderzoek naar de rol van vrouwen in de geschiedenis van het 
bijbellezen blijkt niet alleen dat er al voor Luthers eigen vertaling Duitse vertalingen waren, 
maar dat er ook lekenvrouwen waren die beschikten over deze vertalingen. 
Naast aandacht voor deze vrouwen is er aandacht voor joodse vrouwen in de zestiende 
eeuw, voor  Grietje van Dijk (eind 17e/begin 18e eeuw) die, in die tijd al, Hebreeuws geleerd 
heeft, wordt er stil gestaan bij de stedenmaagd van Dordrecht op een raam in de Sint Jan in 
Gouda en ook bij de zussen Plantijn. Hun vader was de bekende boekdrukker Christoffel 
Plantijn. En natuurlijk is er aandacht voor Katharina van Bora in deze special van ZijSpiegel. 
 

Landelijk platform voor een bonte 
verzameling vrouwen, actief op gebied van 
vrouw, geloof en maatschappij. Gericht op 

gelijkwaardigheid van gender binnen religie 
en kerk en op rechtvaardigheid in een wereld 

waarin in diversiteit wordt samengeleefd.  


